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Osemhranný dom: 
väčší priestor – nižšie vykurovacie náklady

Kto z nás nesníva o vlastnej rekreačnej, horskej či poľovníckej chate alebo letnom sídle? Aké báječné 
je vrátiť sa z lyžovania domov a sadnúť si k otvorenému kozubu! Na miesto, kam sa dá utiecť od 
každodennej rutiny a stráviť čas v príjemnom odpočinku. Je prekvapujúce, že myšlienky na voľný 
čas nás nútia ťažšie pracovať! Raz za čas to človeka vytrhne zo snívania a začne stavať dom svojich 
snov. Aj fínsky podnikateľ John Ujanen mal sen. Ale na rozdiel od ľudí, ktorých uspokoja štyri steny 
a strecha nad hlavou, chcel niečo viac – osemhranný dom postavený z osikového dreva.

Osemhran

Myšlienka osemhrannej konštrukcie nie 
je nová. Príklady osemhranných chrá-
mov môžeme vidieť nielen v Európe, ale 
aj v Ázii, kde je číslo 8 spojené s neko-
nečnom, t.j. s nesmrteľnosťou.
Avšak skutočnú popularitu získali osem-
hranné obytné domy v Amerike v polovici 
19. storočia. Spájajú sa s menom ved-
ca a vysokoškolského učiteľa Orsona 
Fowlera, ktorý taký dom postavil pre 
svoju rodinu a nazval ho The Octagon. 
Neskôr napísal knihu „Osemhranný 
dom: Domov pre všetkých alebo Nový, 
lacný, pohodlný a lepší spôsob stavby” 

(The Octagon House: A Home For All, 
or A New, Cheap, Convenient, and 
Superior Mode of Building). Kniha bola 
prvýkrát vydaná v roku 1848 a v druhej 
polovici storočia prišla osemhranná 
konštrukcia do módy, a to nielen z es-
tetického hľadiska.
Ako môžete vidieť na obrázku, v porov-
naní so štvorcom uzatvára osemhran pri 
rovnakom obvode približne o 20 % viac 
priestoru. Znamená to, že na rovnakej 
ploche poskytuje dom viac obývateľného 
priestoru a vyžaduje menej vykurovacie-
ho tepla na meter štvorcový. Fowler vy-
počítal, že stavba osemhranného domu 
je lacnejšia, poskytuje viac obývateľné-
ho priestoru, dostáva viac prirodzeného 
svetla, ľahšie sa vykuruje a v lete lepšie 
udržuje chlad. Všetky tieto benefity vy-
chádzajú z geometrie osemhranu – jeho 
tvar efektívne uzatvára priestor, minima-
lizuje vonkajšiu plochu a tým aj tepelné 
straty. Osemhran sa najviac približuje 
kruhu, ktorý je vlastne najúčinnejší tvar, 
ale je zložité ho postaviť a do kruhového 
priestoru vsadiť vhodný nábytok.

„Najprv bol len osemhranný 
sen“

Nuž, John Ujanen sníval, sníval a… po-
stavil, čo chcel. Jeho osemhranná re-
kreačná chalupa veľkosti okolo 120 m2 
stojí v strede malého ostrova na krásnom 
jazere, ktoré vlastní aj s bezprostredným 
okolím. Dom nie je zvlášť vysoký, ale aj 
tak vďaka jedinečnej polohe a veľko-
lepému zjavu pôsobí ako maják alebo 
strážna veža, ktorá má vo všetkých sme-
roch pod kontrolou susediace vody.
Dom je postavený z osikových polobr-
vien. Táto konštrukcia je vo Fínsku veľmi 
obľúbená. Kmene sú prepílené na polo-
brvná a kliny sú vyrobené tzv. nórskymi 
zámkami. Polobrvná sa obvykle robia 
z bielej borovice, ale John sa rozhodol 
vyrobiť ich z vlastnej osikovej guľatiny. Je 
to osvedčené drevo bledožltej farby so 
zelenkavým odtieňom, bez trhlín a ľah-
ko sa spracúva. Jediné dôležité pravidlo 
je, že potrebujete polobrvná s ideálnou 
plochou a geometricky presným rezným 
povrchom.

http://www.woodmizer.sk
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Ako získať ideálne polobrvno

Ako skutočný perfekcionista pre všetky 
technické aspekty, chtivý mať všetko 
správne, naozaj správne, nielen približ-
ne v poriadku, chcel John špeciálnu 
pílu, ktorá by mu pomohla dosiahnuť 
čo najlepší výsledok s jeho osikovou 
guľatinou. A presne to mu poskytla píla 
Wood-Mizer LT15. Vďaka presným pí-
lovým pásom a výbornej ovládateľnosti 
mu zabezpečila bezchybnú úpravu, akú 
chcel.
Ale ukázalo sa, že to všetko je iba pre-
dohra. O niekoľko rokov neskôr nie-
kto rázne zaklopal na dvere fínskeho 
zástupcu Wood-Mizer. Keď sa dvere 
otvorili, stál tam pán Ujanen s trochu 
zvláštnym zábleskom v oku.
„Chcem kúpiť jednu“, povedal John, 
„z tých vašich píl, rovnaký typ pásovej 
píly, aký sme použili na pílenie tých 
osikových kmeňov na moju rekreačnú 
chatu.“ Typický John, muž bez návyku 
na dlhé reči.
„Nuž dobre, skvelé!“, odpovedal človek 
Wood-Mizeru, ktorý práve získal azda 

svoj najrýchlejší predaj pásovej píly. „Čo 
máte za lubom, priateľu?“
„Postavím väčší dom, naozaj oveľa väčší 
a bude to moje hlavné sídlo. Aj tento nový 
dom bude mať osemhranný tvar a bude 
postavený z masívnej osikovej guľatiny. 
Takže najvyššia možná presnosť a vyni-
kajúce finálne spracovanie sú jednodu-
cho kľúčové, aby projekt uspel.“
A tak John, muž, ktorý zvykne (aspoň 
väčšinou) svoje sny zmeniť na skutoč-
nosť, práve dokončuje projekt domu 
svojich snov. Ako vyzerá Johnova ´Vila 
Osika´, možno vidieť na fotografiách. 
Nie najbežnejšia konštrukcia domu, že?
„Nuž, ako vám pripadá vaša LT15 ten-
tokrát, John? Spokojný s výsledkami?“
„Úplne spokojný a šťastný, že to môžem 
povedať. Veľmi často sa musíte vyrovnať 
s nejakým kompromisom – jedna čiast-
ková vec môže byť v poriadku, iná už me-
nej. Takže budete musieť žiť v takej ´re-
latívnej rovnováhe´. Ale nie s LT15. Píla 
dokázala, že je veľmi dobre vyváženou 
kombináciou jednoduchosti, rýchlosti, 
presnosti bezpečného ovládania, a to 
všetko ju robí najspoľahlivejším nástro-

jom umožňujúcim dosiahnuť štandardy 
a vynikajúce výsledky, ktoré potrebujete. 
Myslím, že každý staviteľ by mal mať pre-
to na zreteli takúto dokonalú spôsobilosť 
a výkonnosť.“

Autor: Martta Kirsitie

Do 30. júna 2017 môžete využiť zľa-
vu 10 % na ktorúkoľvek oranžovú 
pílu Wood-Mizer: LT10, LT15, LT20, 
LT20B, LT40 alebo LT70 + Akciovú 
cenu na pásovú pílu LX100.

Ak zvažujete začať podnikať v oblasti 
výroby dreva, plánujete modernizáciu 
existujúcej prevádzky pridaním nového 
zariadenia alebo len chcete mať doma 

na dvore malú pílu, aby ste popílili sebe 
či susedom nejaké kmene – je ten pravý 
čas rozhodnúť sa a mať úžitok z našej 
Jarnej akcie. Ušetríte hneď pri nákupe 
píly!
Wood-Mizer vyrába rozmanité píly pre 
širokú škálu podnikania a investícií. 
Takže si dôkladne prezrite našu webo-
vú stránku a zavolajte nám, aby ste sa 
dozvedeli viac.

Wood-Mizer štartuje reklamnú akciu 
na všetky oranžové pásové píly

http://www.woodmizer.sk
http://www.woodmizer.sk
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>  Cena přístroje: 9 149 Kč 
Spotřební materiál v ceně  
3 018 Kč zdarma: 
celkem 6 000 ks hřebíků  
D34–31 × 90 mm,  
6 plynových náplní

>  Akční cena 9 149 Kč platí v ČR, 
do 30. 4. 2017 nebo  
do vyprodání zásob

> Ceny jsou uvedeny bez DPH

Plynová hřebíkovačka  
KMR 3890

+ 3 plastové boxy s hřebíky  
+ 6 plynových náplní

hřebíky a plyn v ceně  

3 018 Kč zdarma

www.kmr-cs.cz
>  Více informací:

http://www.distrimo.cz
http://www.kmr-cs.cz
http://www.drevmag.com

